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Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
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ΘΔΜΑ :

Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηην διαδικαζία

ανηικαηάζηαζης ηοσ Προέδροσ ηοσ Γιοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης
επιτείρηζης, λόγω παραίηηζής ηοσ.
Στεη. : Το με αριθμό πρωη. 59/30-1-2009 έγγραθο ηης Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.-Σν ηέηαξην εδάθην ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 1, θαζώο θαη ην πξώην
εδάθην ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηα νπνία :
Άρθρο 1 – Ανηικείμενον-θορείς-αρμοδιόηης.
1. Αη επηρεηξήζεηο πδξεύζεωο θαη απνρεηεύζεωο ιεηηνπξγνύλ ππό κνξθήλ
Δεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο επηρεηξήζεωο θαη δηέπνληαη ωο πξνο ηελ δηνίθεζηλ, νξγάλωζηλ,
εθηέιεζηλ, ιεηηνπξγίαλ, ζπληήξεζηλ ηωλ έξγωλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηωλ θαζώο θαη ηα
πεγάο ηεο ρξεκαηνδνηήζεώο ηωλ ππό ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο λόκνπ,
εθαξκνδνκέλωλ θαηά ηα ινηπά ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ «Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ
Κώδηθνο».
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Άρθρον 3 – Διοικηηικόν Σσμβούλιον ηης Επιτειρήζεως.
1. Η ππό ελόο κόλνπ Δήκνπ ζπλζηζηώκελε επηρείξεζηο δηνηθείηαη ππό
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ νππνόπ ηα κέιε, ν Πξόεδξνο θαη Αληηπξόεδξνο νξίδνληαη
θαηά ηαο πεξί ζπγθξνηήζεωο ηεο Επηηξνπήο Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεωλ ηνπ Δεκνηηθoύ
θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθνο δηαηάμεηο.

2.- Σε δηάηαμε ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3463/2006, (Φ.Ε.Κ.
Α΄/114/2006), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ζύκθσλα κε
ηελ νπνία :
Άρθρο 72 – Παραίηηζη αιρεηών οργάνων.
3. Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε ε παξαίηεζε ηωλ αηξεηώλ νξγάλωλ ηωλ Δήκωλ θαη
Κνηλνηήηωλ από ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ, ωο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο, ππνβάιιεηαη
γξαπηώο ζηα όξγαλα, ηα νπνία ηα εμέιεμαλ ή ηα δηόξηζαλ.
Η εθινγή ή ν δηνξηζκόο αληηθαηαζηαηώλ ηνπο γίλεηαη γηα ην ππόινηπν ρξνληθό
δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία αζθνύζαλ θαζήθνληα νη παξαηηεζέληεο.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ην εμήο
εξώηεκα :
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ππέβαιε ηελ
παξαίηεζή ηνπ ζην Δεκνηηθό πκβνύιην. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Ο Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο θαη ηα κέιε κηαο Δεκνηηθήο
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο νξίδνληαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ
νηθείνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ι.ρ. ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κηαο Δ.Ε.Τ.Α., απηή ππνβάιιεηαη
γξαπηώο ζην όξγαλν πνπ ηνλ δηόξηζε θαη ελ πξνθεηκέλσ πξνο ην νηθείν
Δεκνηηθό πκβνύιην.
Η αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. ηεο
επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη πάιη από ην νηθείν Δεκνηηθό πκβνύιην
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θαη αθνξά ην ππόινηπν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία
αζθνύζε θαζήθνληα ν ήδε παξαηηεζείο Πξόεδξνο.
Ελ πξνθεηκέλσ, ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Ε.Τ.Α., αηξεηόο δεκνηηθόο ζύκβνπινο, ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ από
ηε ζέζε ηνπ απηή, πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ.
Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ
Δήκνπ.
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ζα πξέπεη, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ
ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη
ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1069/1980, ε νπνία
ηειεπηαία δηάηαμε ζαθώο παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη
Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, λα απνθαζίζεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ, είηε
νκόθσλα είηε θαηά πιεηνςεθία, ην νπνίν είλαη θαη ην θαζύιελ αξκόδην
όξγαλν, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απόθαζή ηνπ, ην Δεκνηηθό πκβνύιην, ζα
νξίζεη ηνλ λέν πιένλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ..Α.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

